КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10.05.2002 № 608
Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів
(витяг)
ПЕРЕЛІК*
одержувачів обов'язкового безоплатного примірника видань України
№
п/п

Найменування
одержувача

1.

Президент України

2.

Верховна Рада України

3.

Кабінет Міністрів України

4.

Конституційний Суд
України

5.

Міністерство юстиції

6.

Державний комітет
телебачення і
радіомовлення

7.

Національна бібліотека
імені В. І. Вернадського

8.

Національна
парламентська
бібліотека

9.

Книжкова палата

10.

Харківська державна
наукова бібліотека
імені В. Г. Короленка

Види видань
суспільно-політичні, економічні,
юридичні, універсального змісту
(довідкові), літературно-художні
видання,
всеукраїнські газети та журнали
суспільно-політичні, економічні,
юридичні, універсального змісту
(довідкові), літературно-художні
видання,
всеукраїнські газети та журнали
суспільно-політичні, економічні,
юридичні, універсального змісту
(довідкові), літературно-художні
видання,
всеукраїнські газети та журнали
нормативно-правові акти,
довідкові, енциклопедичні,
історичні та наукові видання у
сфері правознавства
усі періодичні та продовжувані
видання (газети, видання
газетного типу, журнали і видання
журнального типу) всіма мовами
усі видання** всіма мовами, що
вийшли в Україні
усі видання всіма мовами, що
вийшли в Україні, у тому числі
малотиражні (до 100 примірників)
— у двох примірниках;
нормативно-правові акти у сфері
стандартизації, метрології та
сертифікації — у двох
примірниках;
усі періодичні та продовжувані
видання всіма мовами — у двох
примірниках
усі видання всіма мовами, що
вийшли в Україні, у тому числі
малотиражні (до 100 примірників),
нормативно-правові акти у сфері
стандартизації, метрології та
сертифікації,
усі періодичні та продовжувані
видання всіма мовами
усі видання всіма мовами, що
вийшли в Україні, у тому числі
малотиражні (до 100 примірників),
нормативно-правові акти у сфері
стандартизації, метрології та
сертифікації,
усі періодичні та продовжувані
видання
усі видання, що вийшли в Україні
всеукраїнські газети і журнали
газети і журнали, що вийшли на
території Харківської області

Поштова адреса

Кількість

вул. Банкова, 11,
м. Київ, 01220

1

вул. Грушевського, 5,
м. Київ, 01008

1

вул. Грушевського, 12/2,
м. Київ, 01008

1

вул. Жилянська, 14,
м. Київ, 01033

1

вул. Городецького, 13,
м. Київ, 01001

1

вул. Прорізна, 2,
м. Київ, 01001

1

просп. Голосіївський, 3,
м. Київ, 03039

2

вул. Грушевського, 1,
м. Київ, 01001

1

просп. Юрія Гагаріна, 27,
м. Київ, 02094

1

пров. Короленка, 18,
м. Харків, 61003

1

усі видання, що вийшли в Україні,
всеукраїнські газети і журнали,
газети і журнали, що вийшли на
території Львівської області
усі видання, що вийшли в Україні,
всеукраїнські газети і журнали
газети і журнали, що вийшли на
території Одеської області

11.

Львівська наукова
бібліотека
імені В. Стефаника

12.

Одеська державна
наукова бібліотека
імені М. Горького

13.

Кримська
республіканська
універсальна наукова
бібліотека
імені І. Франка,
Автономна Республіка
Крим

усі видання, що вийшли на
території Автономної Республіки
Крим

Державна науковотехнічна бібліотека

14.

15.

16.

17.

Державна історична
бібліотека
Центральна наукова
сільськогосподарська
бібліотека Української
академії аграрних наук
Державна медична
бібліотека

18.

Центральна державна
науково-технічна
бібліотека гірничометалургійного комплексу

19.

Державна бібліотека для
дітей

20.

Державна бібліотека для
юнацтва

21.

Державна науковопедагогічна бібліотека

22.

Національна юридична
бібліотека

23.

Державна наукова
архітектурно-будівельна
бібліотека
імені В. Г. Заболотного

24.

Центральна бібліотека
імені М. Островського
Українського товариства
сліпих

25.

Головні територіальні
управління юстиції
Міністерства юстиції в
Автономній Республіці
Крим, в областях,
м. Києві
та м. Севастополі

вул. Стефаника, 2,
м. Львів, 79001

1

вул. Пастера, 13,
м. Одеса, 65020

1

усі видання науково-технічної
тематики, нормативно-правові
акти у сфері стандартизації,
метрології та сертифікації,
патентні видання

вул. Антоновича, 180,
м. Київ, 03150

1

усі видання історичної тематики

вул. Лаврська, 3,
корп. 24, м. Київ, 01015

1

усі видання сільськогосподарської
тематики

вул. Героїв Оборони, 10,
м. Київ, 03680

1

усі видання з питань медицини,
охорони здоров'я та екології

вул. Толстого, 7,
м. Київ, 01033

1

усі видання з питань гірничої
справи та металургії, нормативноправові акти у сфері
стандартизації, метрології та
сертифікації в гірничометалургійної галузі
усі видання для дітей та юнацтва,
в тому числі навчальні
усі науково-популярні та
універсальні видання, навчальна
література для старшокласників і
студентів
усі навчальні, навчальнометодичні видання для
навчальних закладів усіх типів,
наукові видання з питань
педагогіки і психології
усі видання з питань держави і
права
усі видання з питань архітектури і
будівництва
нормативно-правові акти у сфері
стандартизації в галузі
будівництва та будівельних
матеріалів
усі видання для сліпих та
слабозорих, виготовлені шрифтом
Брайля, збільшеним шрифтом,
способом теплографіки
усі періодичні та продовжувані
видання (газети, видання
газетного типу, журнали і видання
журнального типу) всіма мовами,
що вийшли на території
Автономної Республіки Крим,
відповідних областей, м. Києва
та м. Севастополя

вул. Дзержинського,23,
м. Дніпро, 49027

1

вул. Баумана, 60,
м. Київ, 03190

1

просп. Голосіївський,
122, м. Київ, 03127

1

вул. М. Берлинського, 9,
м. Київ, 04060

1

просп. Голосіївський, 3,
м. Київ, 03650
(для юридичної
бібліотеки)

1

просп. Перемоги, 50,
м. Київ, 03047

1

Печерський узвіз, 5,
м. Київ,
01601

1

Управління юстиції
м. Києва —
пров. Музейний, 2-д,
м. Київ, 01001
Обласні управління
юстиції — за адресою
розміщення

1

26.

27.

28.

29.

Республіканський
комітет по інформації
Автономної Республіки
Крим, обласні
управління у справах
преси та інформації
Національний
автоматизований
інформаційний фонд
стандартів
Універсальні обласні
бібліотеки
Державні центри
науково-технічної та
економічної інформації

Примітки.

усі видання, що вийшли на
території Автономної Республіки
Крим, відповідних областей

За адресою
розміщення

1

нормативно-правові акти у сфері
стандартизації, метрології та
сертифікації

вул. Святошинська, 2,
м. Київ, 03115

1

усі видання, що вийшли на
відповідній території

патентні документи

За адресою
розміщення
УкрІНТЕІ —
вул. Антоновича, 180,
м. Київ, 03150

1

1

Обласні центри — за
адресою розміщення

*Перелік доповнено інформацією щодо адрес одержувачів обов'язкового примірника документів і кількості
примірників, яку вони мають отримати.
**Під поняттям "усі видання" слід розуміти обов'язкові примірники всіх видів видань: текстових, нотних,
картографічних, образотворчих, електронних, крім видань для сліпих, виготовлених шрифтом Брайля, збільшеним
шрифтом для слабозорих, способом теплографіки, видань нормативно-правових актів у сфері стандартизації,
метрології та сертифікації.

